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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 30 de abril de 2014.Df. n.' 100/14 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz 8rombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 056/14

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 056/14,

desta data, que Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014, para apreciação

sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

A autorização para abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014 faz-se

necessária para que possamos' proceder com o empenho e posterior pagamento de imóvel

adquirido pejo Municipio e desapropriado conforme Decreto Executivo nO039114, para fins de

construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Princesa, imóvel este a ser custeado

com recursos oriundos 'do Ministério da Saúde, segundo consta na Portaria nO340/13, cópia

anexa.

A apreciação sob Regime de Urgência deve-se ao fato de que o valor referente a

primeira parcela do recurso já está disponível para o Município, conforme comprovante do

Sistema de Monitoramento de Obras, anexo ao presente projeto de lei.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 056, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Autoriza abertura de Crédito Especial
no Orçamento de 2014.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Especial no Orçamento
do corrente exercício, no valor de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), com a seguinte
classificação:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.02 - Fundo Municipal da Saúde

09.02.10.301.0160.1104 - Aquisição e/ou Construção de Imóvel
xxxxi3449061000000 - Aquisição de Imóveis R$ 180.000,00

Art. 2° Servirá de cobertura para o Crédito Especial, autorizado pelo artigo anterior, o
superávit financeiro do Recurso Livre no valor de R$ ao.ooo,OO, bem como a redução de saldo da
seguinte dotação:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.02 - Fundo Municipal da Saúde

09.02.10.302.0172.2842 - Manutenção Programa Salvar Samu
4469/3339039000000 - Outros Serviço de Terceiros R$

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2014.

ATlVIODV

100.000,00



•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

PARECER JURíDICO

cAMlRA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N" 056114, que autoriza a abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2014.

Visa o presente projeto a abertura de Crédito Especial no Orçamento para
pagamento de imóvel adquirido pelo Município e desapropriado conforme Decreto
Executivo nO 039/14, para fins de construção de uma Unidade Básica de Saúde no
Bairro Princesa, custeado com recursos oriundos do Ministério da Saúde.

Da iniciativa

Quanto á iniciativa do presente projeto diante a redação do Artigo 29, I, da Lei
Orgânica Municipal, nada a referir.

Art. 29 - São de Iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - C.)
11 - ( )
III - (.. )
IV - matéria orçamenlaria e tributaria e que autorize a abertura de
créditos ou conceda auxllíos, prêmios ou subvenções.

Da legalidade

Com relação ao crédito adicional especial, nada obsta ao requerimento, pois
previsto na Lei 4.320/64, que regula a matéria:

Art. 40, São créditos adicionais, as aulorizaçOes de despesa não
computadas ou insuficientemente dotadas na LeI de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em.
11 - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária especifica,

Contudo, devem ser observados os critérios exigidos nos artigo 167 e 168 da
Constituição Federal, e especificamente ao artigo 43 da Lei 4.320/64, que trata sobre a
possibilidade da abertura de crédito especial.

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por decreto executIVO.

Av. Flores da Cunha, 799. Caixa Postal: 440. Fone PABX: (54) 3330 2322. CEP 99.500.000. CARAZINHO. RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br WW'W.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE
cAMARA MUNICIPAL DE

VEREADORESDEC~HHO

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será
precedida de exposiçao justificativa.
S 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercicio
anterior;

Segundo os dispositivos supracitados a premissa básica para abertura de
créditos especiais é a indicação clara da existência dos recursos indicados para a
cobertura dos créditos.

Assim, observada a existência dos recursos indicados, a câmara legislativa,
nesse caso, desempenha o papel de caráter autorizativo, cabendo ao executivo à
responsabilidade pela execução.

Diante do exposto, considerando a competência e a legitimidade para
propositura de projetos de abertura de crédito no orçamento, aliado a comprovação da
existência dos recursos, o referido projeto é viável.

É o parecer.

Carazinho, 06 de maio de 2014.

NORTON LORENZI
Consultor Jurídico
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Porto Alegre, 7 de maio de 2014.

Orientação Técnica IGAM n211.221/2014.

I. O Poder Legislativo Municipal de Carazinho, RS, solicita orientação
técnica acerca do Projeto de Lei nº 56, de 2014, no qual autoriza a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no orçamento
vigente.

11. Concernente ao aspecto formal, em atendimento à boa apresentação da
técnica legislativa, é importante que seja obs8Nado o teor da Lei Complementar
nll 95, de 1998, assim como as sugestões expressas no Manual de Redação da
Presidência da República1

.

Neste contexto, propõe-se a alteração da ementa, vigorando assim,
com a seguinte redação:

Autoriza a abef1ura de crédito adicional especial no valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no orçamento vigente.

No que se refere ao art. 1Q em observância à melhor técnica legislativa,
recomenda-se o uso da expressão "( ..) autorizado a realizar a abertura de crédito
( ..)': ao invés de "autorizado a abrir crédito': Deste modo, indica-se a alteração do
referido artigo para a seguinte forma:

"Art. 1Q Fica o Poder Executivo Municipal de Carazinho autorizado a
realizar a aberrura de crédito adicional especial no valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no seguinte crédito
orçamentário:"

Sugere-se também, com base nas normas supramencionadas a revisão
da numeração ordinal dos artigos que deverá ser grafada com o símbolo "Q" e não por
"!l", conforme apresentado no corpo do texto. Assim como a abreviação do número do
Projeto de Lei constante na epígrafe seja grafada como "fIP".

Convém ressaltar que os créditos orçamentários indicados no Projeto
de Lei em análise contempla um "3." a mais na classificação da despesa, devendo ser
corrigido, pois o primeiro "3," é somente utilizado no elenco de contas contábeis e
não no orçamento.

111. Com relação à matéria orçamentária, é possível esclarecer que este
Projeto de Lei compreende os requisitos necessários para a abertura de crédito
adicional especial, sob o respaldo do art. 41, inciso 11,e do art. 43, ~ 1Q, inciso I, da Lei
nQ.4.320, de 19642.

1 Brasil. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República I Gilmar Ferreira Mendes e Nestor
José Forster Júnior. - 2'. ed.rev. e atual. ~ Brasflía: Presidência da República, 2002.
2 Art. 41. Os créditos adicionais classificam.se em:

Rua dos Andradas, 1560, 18° andar - Galeria Malcon
Centro - Porto Alegre - RS - Cep: 90026-900

Fone: 51- 3211-1527 - Fax: 3226-4808 - E-mail: igam@igam.com.br ~ Site: www.igam.com.br
Facebook: IGAM.institutogamma - Twitter:@lnstitutoGamma
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Todavia, este Projeto deverá constar o demonstrativo que comprove
a existência do superávit financeiro, por recurso vinculado, contendo a diferença
positiva entre o saldo dos bancos e os valores a pagar de cada recurso, como forma
de o Poder Legislativo certificar.se da sua existência.

Além disso, deverá existir a comprovação de que as movimentações
dos recursos orçamentários da Saúde tenham sido aprovadas pelo seu Conselho
Municipal, conforme expressa o art. 33, da Lei nl< 8.080, de 1990 (Conselho
Municipal de Saúde). Situação que deverá ser realizada antes do envio ao Poder
Legislativo.

Sobre este assunto, créditos adicionais, o IGAM já se pronunciou em
seu Informativo Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Texto 07 - Marçol2011 _
Créditos Adicionais.

IV. Nestes termos, conclui~se pela viabilidade técnica do Projeto de Lei
nº- 56, de 2014, desde que: haja o demonstrativo que comprove a existênCia do
superávit financeiro, por recurso vinculado; e haja a comprovação da aprovação do
Conselho Municipal de Saúde.

Recomenda-se que sejam observadas as orientações inerentes à
técnica legislativa expressas no item 11.

o IGAM permanece à disposição.

Paula Franclnete Oliveira Ortiz
Técnica Contábil, CRC/MG 104,12110.8 T.RS
Assistente de Pesquisa

f'~

//
//, ,
v

Fabiano Tronco de Vargas
Contador, CRCISC 023,64310.9
Consultor do IGAM

(...)
11- especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dolação orçamenlãria especifica:
(...)
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponlveis para ocorrer
ã despesa e será precedida de exposição justificativa.
~ 1~.Consideram-se recursos, para o fim deste artigo. desde que não comprometidos:
f - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

Rua dos Andradas. 1560, 18° andar- Galeria Malcon
Centro - Porto Alegre - RS - Cep: 90026-900

Fone: 51- 3211.1527 - Fax: 3226-4808 - E-maii: igam@igam,com.br-Site'www.igam.com.br
Facebook: IGAM.institutogamma - Twítler: @lnstituloGamma
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

~i ••

Projeto de Lei n° 056114

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014.

VOTO
O t Projeto de Lei é viável conforme orientação técnica do IGAM .e do
Ju:í~:::nd:sta Casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeIros.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 08 de maio de 2014

11"'vt /,'1] (hfW,\Vl::ador Anselmo Britzke
Secretário

Oriou Albuquerque
Membro e Relator
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECER

cAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

Projeto de Lei n° 056/14

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014.

VOTO

o presente Projeto de Lei está apto a ser incluído na ordem do dia.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 08 de maio de 2014

Erlei V eira
Secretário e Relator
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,

OP 085/2014 Carazinho, 12 de maio de 2014

•

A.asunto: Aprovação de Projetos

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Ordinária no dia 12105/2014, aprovou Of' seguintes projetos de lei, oriundos desse Poder
Executivo, os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei 054/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014., (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei O1l6/14de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial no Or . (Aprovado por unanimidade).

Prelo MuniàP~deca~zin~o
5€l!etarla de MminiltraçaD

•
Atenciosamente,

R dinei illa
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Renato Suss
Prefeitura Municipal de Carazinho
Carazinho, RS

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postei: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322. CEP 99.500-000 _CARAZINHO - RS
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SIM NÃO

Alaar Galdino Tomaz X
Anselmo Brilzke X
Daniel Weber X
Eduardo Assis X

Erlei Vieira X

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X

Gian Pedroso X
Marcio Luiz Hoppen X
Orion Albuquerque X

Veronite Siliprandi X

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla Presidente Presidente
TOTAL 12
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